Tarcali Hírek
TARCAL KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA
2012. június, XIX. évfolyam 6. szám
Hónap igéje: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok” (1Kor 15.10)

Június − Nyárelő
Bár a névadó−mint sok más hónapunknak− a római mitológia,
mégis a magyar elnevezések sokkal kifejezőbbek. A népi kalen−
dárium Szent Iván havának nevezi. Az ősi magyar elnevezés még
kifejezőbb− Napisten hava. Központi fűtőművünk a Nap ebben
a hónapban a leghosszabb nappalokban ontja felénk áldásos su−
garait.
E jelentős csillagászati esemény− nyári napforduló− mellett más
emberi vonatkozásban is figyelemreméltó e hónap.
A hónap végére beérik a gabona, mindennapi kenyerünk alapja.
És úgy látszik lesz hozzá szőlő is. A jelenlegi fejlődési állapota
szerint akár kiváló évjárat is lehet.
Június − a tanulók hónapja is. A főiskolások, egyetemisták a vizs−
gáikat teszik le, a 18 évesek "megérnek", a 14 évesek elballagnak.
Mindenki megkapja a bizonyítványát. Ki ilyet, ki olyat! A szá−
mok bizonyára tükrözik a megtett − vagy meg nem tett − erőfeszí−
téseket. Apropó, erőfeszítések! Látom, jó néhányan mit meg nem
tesznek a boldogulásukért. Mégis nehezen jutnak egyről a kettő−
re. Mások meg csak szüretelni szeretnek − a másét! Nyilván a sa−
játot nem, hiszen nem is vetettek, ültettek. A múlt hónapban tet−
tem közé egy felhívást a virágosításra. No de nem arra, hogy a ki−
ültetett községi virágágyásokból kell ezt megvalósítani! Pedig az
elmúlt két−három évben már nem nyúlt senki a kiültetett virágok−
hoz. Úgy látszik, van néhány "új betelepülő", akik nem ismerik a
szokásokat? Az nem nyomdaképes, amit akkor mondtam, amikor
megtudtam, hogy ellopták a virágokat! Tényleg felháborító, hogy
ilyen alávaló, mihaszna, semmirekellő tolvaj lelkű egyének
szennyezik az életünket. Kérem Önöket, ne menjenek el szótlanul
az élet szennyező cselekedetei mellett! Ha szó nélkül hagyjuk, a
fejünkre nőnek. Szent királyainknak egyszerű törvényei voltak. A
tolvajnak levágták a kezét. Ez ugyan száz százalékban nem gátol−
ta meg a visszaesést, de nyilván valóan és szemmel láthatóan
megmutathatta ki az illető! De hát elmúlt ezer esztendő, vége is
nagyságunknak. Legalábbis 90 éve így érezzük. Ez is a júniushoz
tartozó ikon. Trianon fájdalmát máig sem tudtuk feldolgozni.
Kérdésem, hogy három emberöltő után miért kell még arcom
meghasogatva, fejemre hamut szórva, gyászéneket énekelnem?
Jó néhány millióan vagyunk itt a honban − és persze külhonban is
− , akik felírhatnánk pólóinkra /turul és nagymagyarország térkép
helyett/: "Sem én, sem felmenőim nem felelősek Trianonért!"
Viszont − akik felelősek voltak, azok most szobrokat, emléktáblá−
kat, utcákat és tereket kapnak! Határon túli magyar testvéreimmel
szívemből együtt érzek és nekem is fáj az ő fájdalmuk.
De nekik kellett, kell elviselni a bántást amit a többségi uralom
a nyakukba zúdított.
(Folytatás a 2. oldalon)

A HÓNAP ÜZENETE:
„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a
szellem és a lélek állapota: az akarat− és
képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a
kalandvágy győzelme a lustaságon…Csak akkor
öregszel meg, ha már nem szárnyalsz, és hagyod,
hogy a pesszimizmus és a cinizmus megdermessze
a szívedet.”
Albert Schweitzer

TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselőtestület 2012. május 30−i
ülésén történtekről
A Képviselőtestület 2012. május 30−i ülésén
rendeletet alkotott a tiltott, közösségellenes
magatartásokról, valamint a tiltott közösségel−
lenes magatartás elkövetőjével szembeni
pénzbírság kiszabásáról, szabályairól, illetve
módosította a Helyi Építési Szabályzatról
szóló rendeletét.
A képviselők tájékoztatást hallgattak meg a
közrend és a közbiztonság helyzetéről,
valamint a Tarcali Polgárőr Egyesület elnöke
is beszámolt 2011. évi tevékenységükről.
Ezek után a Klapka György Általános
Iskolában a 2012/2013−as tanévben indítandó
osztályok, napközis−csoportok, tanulói lét−
számok meghatározására került sor, és a dön−
tés értelmében a következő tanévben két első,
illetve két nyolcadik osztály indul.
A testület megvitatta a településrendezési terv
módosítására beérkezett kérelmet, melyet a
Miskolc−Nyíregyháza közötti vasútvonal
átépítése miatt kérelmeztek.
Az ülés további részében a PR−Telecom Zrt−
vel kötendő rendszerhasználati megállapodást
vitatta meg a Képviselőtestület, majd a
szennyvízvezeték nyomvonalában meg−
süllyedt útburkolat javítására beérkezett aján−
latok értékelésére került sor.
Az ülés végén tájékoztatót hallgattak meg a
képviselők a 2012. évi augusztusi ren−
dezvényekről, illetve képviselői indítványok
hangzottak el.
Az ülésről készült jegyzőkönyv elektro−
nikus formában a Községi Könyvtárban
megtekinthető.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Hiszen az "országlopók" csak ezzel tudják a lelkiismere−
tüket elaltatni. Mert amióta a világ− világ, a rablók és tol−
vajok mindig reszkettek, hogy jön valaki és visszaveszi a
rablott holmit.
A dolgok soha nem megváltoztathatatlanok. Az ezeréves
határokat nem geográfiailag, hanem lelkünkben, és sike−
reinkben kell helyreállítanunk. Az a véleményem, az is−
kolákban inkább ez utóbbit kellene tanítani, mint az ezer
éves fájdalmat!
E hónapban köszönthetjük még a pedagógusokat, az apá−
kat ,az építőket. Örülhetünk, hogy kivonultak az oroszok
− bár ez utóbbi esemény kevésbé ívódott be a "nemzeti"
öntudatba. Jó néhány "népbetegség" kap e hónapban ki−
emelt figyelmet. Egyébként mindig is szerethető volt−e
hónap, fordítsuk ezt az emberek felé is. Jusson idő a nyá−
ri pihenő együttlétekre, vigyázzanak a szünidős gyere−
kekre és egymásra is.
Baracskai László
polgármester

LAKOSSÁGI INFORMÁCIÓK
Lakossági fénymásolás − „6 Puttonyos Borfalu”
Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: munkanapokon 8− 16 óráig.
Hírdetésfelvétel: munkanapokon 8−12−ig a
Borfaluban 14−18−ig a Községi Könyvtárban.
Községi Könyvtár Július hónapban ZÁRVA!
PC−sarok − internetszolgáltatás,
e−magyarország pont: Tarcal, Árpád út 1.
Ált Iskola épülete Fsz. 1.
Nyitva: hétfőtől szombatig naponta 14−18 óráig

KÖZÉRDEKŰ
Kedves Megrendelőnk!
BORÁSZATI LABORATÓRIUMUNK 2012.07.09−
2012.07.20−IG SZABADSÁG MIATT ZÁRVA TART.
NYITÁS 2012.07.23−ÁN!
Megértését köszönjük. Ha bármilyen kérdése lenne,
kérem hívja a 47/380−148−as telefonszámot.

Tarcali Hírek
Kiadja: Tarcal község Önkormányzata Szerkesztőség: 6
Puttonyos Borfalu Tarcal. Tel.: 47/580−008 Főszerkesztő:
Kovácsné Drozda Aranka Szerkesztő: Mező László Nyom−
dai munkák: Budai Nyomdaipari Kft. Miskolc, Meggyesalja
u. 38. Tel: 46/416−226
KÖVETKEZŐ LAPZÁRTA:
2012. július 20.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2012 MÁJUS

Házasságkötés
2012. május hónap
− Sápi Zoltán és Seres Kornélia
tarcali lakosok
2012. május 12−én,
− dr. Argay Márton László és dr. Szatmári Andrea
miskolci lakosok
2012. május 15−én,
− Jerebák Tamás és Székely Zsuzsanna
budapesti lakosok
2012. május 26−án,
− Manos Edan és dr. Ruszkai Csilla
miskolci lakosok
2012. május 26−án,
kötöttek házasságot községünkben.

Gratulálunk! Sok boldogságot
kívánunk az ifjú pároknak!

Halálesetek
− Ladányi József (sz: 1951.)
volt Tarcal Hubay u. 7. sz. alatti lakos
elhunyt május 21−én,
− Sikezsdi Imréné (sz: Kovács Margit, 1949.)
volt Tarcal Fő u.131. sz. alatti lakos
elhunyt május 30−án.

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett halottunk LADÁNYI JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

A Rendőrség Körzeti megbízott
(KMB)
telefonszáma: +36−30/900−77−49
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Óvodai Hírek
Örömmel tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az
intézmény tavalyi bővítése és felújítása után, az óvoda és a
bölcsőde udvari játékparkja is megújult a tavasz folyamán.
A beruházás a fenntartó önkormányzat teljes anyagi támo−
gatásával és szervezésében valósult meg, melyet ezúton is
köszönünk. A hátsó udvarra hét darab új játék lett telepítve.
/2db libikóka, 1db görgős lengőhíd, 1db komplex mászóka,
1db komplex egy váras mászóka csúszdával és két lengő hin−
tával, 2db lengőhinta, és 1db körforgó hinta/
Az első udvarra kerültek a régi, de még szabványos játékok,
amelyek szintén az önkormányzat szakembereinek segít−
ségével lettek felújítva és a szülők segítségével lettek
lefestve, szép színesre. Köszönjük az alábbi szülőknek hogy
munkájukkal hozzájárultak környezetünk szebbé tételéhez.
/Sallai Edit, Sajtosné Szabó Georgina, Nagy Róbert és
felesége Nagyné Fincziczki Anita, Tóth Ferenc, Lakatos
László, Rontó István, Balogh Dávid, Mészáros Lajos/ A dol−
gozók közül Kovács Tiborné intézményvezető−helyettes vett
részt a munkában. Ki lett javítva és le lett festve az utcafron−
ti kerítés is, ami szintén emeli a színvonalat.
A bölcsődéseknek pályázati forrásból igényes műanyag
nagyméretű
játékokat
szereztünk
be,
amelyek
mozgásigényüket változatos módon elégítik ki. /hernyó
mászóka, billenő és forgó libikóka, mérleghinta, kis kunyhó,
kétfunkciós asztal és hinta/
Virágosítottuk a bejárati részt, mely hangulatos életteret biz−
tosít a gyermekek a szülők a dolgozók és a vendégek
számára is. A virágok ápolásába, gondozásába a gyermekek
is bekapcsolódnak.
Ezúton köszönjük Mudri Józsefnek, /Tarcal, Keresztúri út 3./
hogy további cserepes virágok felajánlásával gazdagította
óvodánk auláját, bejárati részét.
Óvodánkban és bölcsődénkben a szép, tágas és esztétikus
környezetben,
sokoldalúan
képzett
pedagógusok
szervezésében és irányításával igényes szakmai munka
folyik.
Lezajlott aktuális programjaink.
Május 23−án tartottuk a Gyermeknapot, melyen a szülők is
részt vehettek. Közel 50 szülő élt is a lehetőséggel.
Változatos programokkal, tevékenykedési lehetőségekkel
köszöntöttük a gyermekeket. /ugráló−vár, zenés torna, sor−

versenyek, aszfaltrajz, tésztafűzés, békakereső verseny,
szappanbuborék fújás, homokvárépítés, stb./ Vinnai Károly
Képviselő Úr és felesége inni és rágcsálnivalóval támogatta
a rendezvényt.
A Gyermeknap kiegészítése képen színvonalas zenés−táncos
műsort is szerveztünk a gyermekeknek, vendég művész
előadásában és vezetésével, június 14−én, amit a gyermekek
nagyon élveztek.
Június 1−én ballagtattuk az iskolába menő nagycsopor−
tosokat. Az időjárás nem fogadott kegyeibe bennünket, ezért
sajnos bent az épületben tartottuk meg a rendezvényt, ami a
hely szűke és a sok vendég miatt zsúfolt hatást keltett, de a
gyermekek színvonalas műsora kárpótolta a szülőket. A
műsor végén minden gyermek elengedett egy héliummal
töltött lufit, ami az intézménytől való elválást jelképezte.
A 2012−2013−as tanévben 34 gyermek kezdi meg iskolai
tanulmányait.
Az óvoda és a bölcsőde a nyári hónapokban is üzemel,
kivéve a nagytakarítás idejét, ami 2012. július 30−tól,
augusztus 20−ig tart. /3 hét/
Nyitás: 2012. augusztus 21−én kedden.
Kellemes nyarat és tartalmas kikapcsolódást kívánunk min−
denkinek!
Tóth Gyuláné
Intézményvezető
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Gyémántdiplomás Pedagógus

Tanévzárás

Mallár Imréné (Csatári Róza) 1933. január 26−
án született Mezőtúron. Az elemi iskola 6
osztályát is Mezőtúron végezte, a 4 polgárit
Túrkevén, a tanítóképzőt pedig Szarvason. A
tanítóképző érettségi bizonyítványát 1951.
június 20−án, az általános iskolai tanítói
oklevelet 1952. július 11−én szerezte meg.
Tehát 60 éve!
1951. augusztus 1−től 1952. július 30−ig mint
gyakorlóéves tanított, majd 1952. augusztus 1−
től nyugdíjba vonulásáig általános iskolai
tanítóként dolgozott két munkahelyen. Előbb
Mezőtúron, majd 1960. augusztus 16−tól a tar−
cali általános iskola 1−2. osztályosait vezette be
a tudományok világába egészen nyugállomány−
ba vonulásáig, 1988. augusztus 15−ig.
Munkáját mindig a becsületes szakmai helytál−
lás, igényesség jellemezte. Pályáját tanítványai
szeretete kíséri mind a mai napig. Példakép volt
Ő, melyet az is bizonyít, hogy több volt
tanítványa is kollégája lett a későbbiekben.
2012. május végén a Szent István Egyetem
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kara
Szarvasról értesítette az iskolát, hogy Mallár
Imréné számára kiállították a gyémántok−
levelet, és kérték, hogy átadásáról ünnepélyes
keretek között gondoskodjunk. Ennek a
megtisztelő feladatnak nagy örömmel tettünk
eleget a tanévzáró ünnepségen.
A díszdiplomához mindannyian szívből grat−
ulálunk!
Bártfainé Varga Györgyi
igazgató

Megint egy évzáró!
A 2011−2012−es tanévet ünnepélyes keretek között június 21−
én bezártuk!
Nagy utat tettünk meg a tanév kezdete óta, még ha rövidnek is
tűnik az eltelt idő. A bizonyítványosztás idején egész éves
munkánkat mérlegre tesszük. Ilyenkor mi, tanárok is elgondo−
lkodunk azon, hogyan teljesítettünk a gyerekekkel közösen, mit
tettünk jól vagy rosszul ebben a tanévben.
A 2011−2012− es tanévben 12 osztályba 199 tanuló járt az
iskolába. 1 napközis csoportot működtettünk 34 fővel.
A tanév folyamán 3 tanulónál került felfüggesztésre a családi
pótlék folyósítása az igazolatlanul mulasztott órák magas száma
miatt.
A napi oktató−nevelőmunkát 16 pedagógus teljes állásban, 4
kolléga részmunkaidőben, 3 kolléga óraadóként látta el, s így
tudtuk biztosítani a teljes szakos ellátottságot, mely egy
független közoktatási szakértő szerint is példaértékű.
Térítésmentes szakkörökben (matematika alsó−felső, német,
színjátszó, táblajáték, informatika alsó−felső, német, énekkar,
rajz) folytattunk tehetséggondozást, és átlagosan osztályonként
heti 2−3 órában korrepetálást, felzárkóztatást végeztünk.
Iskolánk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy minél
több legyen az az érték, amit a gyerekek tudásban, szociális −
kulturális fejlődésben kaphatnak az iskolától. Nagy eredmény,
hogy valamennyi nyolcadikos tanulónkat felvették az általa
választott középiskolákba. Bízunk abban, hogy az itt szerzett
tudásra építve valamennyien megállják helyüket.
Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, belső és külső erőkkel
megküzdve is, hogy az értékeit megőrzi és továbbadja.
Elvégeztük e tanévben is azokat a feladatokat, amit a tanévre
célul tűztünk ki magunknak. Voltak vidám és szomorú pil−
lanataink, voltak ragyogó sikereink és esetenként kudarcaink is.
Mindezek ellenére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. E
tanévben is, szervezett rendezvényeink (iskolai gála, farsang,
Szomszédolás, a sportversenyek, rendezvények, nyílt−napok,
túrák és kirándulások, egészségnap) a gyerekek fejődését szol−
gálták. Azon munkálkodtunk, hogy megteremtsük az elvárások,
igények és a pedagógiai programunkban megfogalmazottak
összhangját.
Sok tanulónak lett jó az idei teljesítménye, 42 gyerek vehetett át
kitűnő és jeles bizonyítványt.
22 tanulónak viszont augusztusban javítóvizsgát kell tenniük,
reméljük a felkészülésük sikeres lesz, és ők is magasabb
évfolyamra léphetnek.
A Klapka György Általános Iskola köszönetét fejezi ki a
fenntartónak, szülőknek és mindazoknak, akik pozitív hozzáál−
lásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az oktató
és nevelő munkánkat.
Bártfainé Varga Györgyi
igazgató
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Elbúcsúztak
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A Tarcali Római Katolikus
Egyházközség hírei

Idén két nyolcadik osztály vett búcsút a Klapka György
Általános Iskolától. A 8.a osztály − 19 fő− Kovács Zsolt
Templombúcsú
tanár úrnak (felső kép), a 8. b osztály − 12 fő − Nyusti
Sándorné tanárnőnek (alsó kép) énekelte el a ballagási A Tarcali Római Katolikus Egyházközség május 20−án ünne−
pelte a templombúcsúját. A tarcali Római Katolikus Templom
ünnepségen búcsúdalukat.
Urunk Mennybemenetele tiszteletére lett felszentelve.
Ez az ünnepi alkalom minden esztendőben a Húsvétvasárna−
pot követő 40. napon (áldozócsütörtökön) van.
Az egyházközség tagjai egész napos szentségimádással ké−
szültek a templombúcsúra. Május 17−én csütörtökön reggel 8
órától egészen eset 6 óráig folyamatos szentségimádási órák
voltak, majd szentmisével zárult az imádságos készület.
Vasárnap de.10 órakor kezdődött az ünnepi búcsúi szentmise,
melyet Szűcs Zoltán plébános atya mutatott be.
Zoltán atya a szentbeszédben kiemelte: "az apostolok látták az
Urat, amint a mennybe ment, míg egy felhő el nem takarta a
szemük elől. Vajon a mai ember láthatja−e Jézust? Igen! Aki
megtanul a szívével látni, ma is láthatja az Istent. Ehhez nyújt−
ja az Egyház a szentségeket. A szentgyónásban megtisztíthat−
juk a szívünk bepiszkosodott szemüvegét. A szentáldozásban
pedig személyesen is találkozhatunk Jézussal aki jelen van a
kenyér és a bor színében". A szentmise után ünnepi búcsúi
körmenetet tartottak a templomudvarban, imádságukkal és
énekükkel hirdetve a feltámadt Krisztusba vetett hitüket.

Elsőáldozás

A tanévzáró
ünnepségen
Szilágyi Szilvia
külön elismerést
vehetett át Hunkó
Emese igazgató
helyettestől, mivel
8 éven át kitűnő
tanulmányi
eredményt ért el
Foto: D.A.
(mégtöbb fotó
facebook oldalamon)

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A Zempléni Z.H.K. Kft. július hó 10−én délelőtt 11−
13 óráig ügyfélszolgálati fogadóórát tart a
Hatputtonyos Borfaluban /Tarcal, Rákóczi út 4./.
Ezen idő alatt tájékoztatást kérhetnek szolgáltatással
kapcsolatban: − pl. kisebb tárolóedény igénylése.
Rendezhetik tartozásaikat, befizethetik az aktuális
havi díjat.
Információ kérés: 06−47/560−149

Május 27−én Pünkösdvasárnap a de. 10 órakor kezdődő szent−
mise keretében 11gyermek (5 fiú és 6 lány) járult először a
szentáldozás szentségéhez a tarcali Római Katolikus temp−
lomban. Szűcs Zoltán plébános a szent beszédben felhívta a
gyermekek figyelmét arra, hogy "Pünkösd az Egyház születés−
napja. Ez a születésnap pedig azért különleges, mert az ünne−
pelt, vagyis az Egyház, ajándékoz meg benneteket a legdrá−
gább ajándékkal, Jézus Krisztussal. Olyan valóságos ez az
ajándékozás, mit az első karácsonykor, azon a titokzatos éj−
szakán Betlehemben, amikor Isten az egész világnak ajándé−
kozta az Ő szent Fiát." A gyerekek imádsággal köszöntötték
a szentségi Jézus, majd fogadalmat tettek, hogy katolikus hi−
tüket megtartják és buzgón gyakorolják, majd a szüleiknek
megköszönték, hogy az elsőáldozáshoz segítették őket. Meg−
ható pillanat volt, amikor a szülők megáldották gyermekeiket.
Végül a már korábban elsőáldozottak köszöntötték újonnan
elsőáldozott társaikat. Az ünnepi alkalom, a hagyományoknak
megfelelően, a plébánia nagytermében közös tízóraival feje−
ződött be.
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Tokaj−hegyaljai
Polgármesterek Bora
A Tokaji borvidék településeinek polgármesterei minden évben az
Őszi Szüreti Napokon összeadnak településenként két−két mázsa
szőlőt és jó évjárat esetén 20−20 kg aszúszemet. Ebből a Tokaj
Kereskedőház készíti el a Tokaj−hegyaljai Polgármesterek Borát.
A 2008−as és az elmúlt évi termésből elkészült a közös bor, egy
száraz furmint és egy 5 puttonyos aszú. Dr. Kiss István Tokaj
Kereskedőház vezérigazgatója ünnepélyes keretek között adta át
június 1−én az elkészült borokat a Tokaj−hegyaljai
Polgármestereknek. Képünkön elöl középen Baracskai László Tarcal
polgármestere borkirálynőnk Iglai Vivien kíséretében.

NŐI − FÉRFI − GYERMEK
FODRÁSZAT
3915 TARCAL, FŐ U. 55.

Pünkösdkor indult a
turisztikai kártya
Tokaj−Hegyalján is!
Dél Tokaj−Hegyalja mintegy 30
szolgáltatója fogott össze, hogy a
minőség jegyében elindulhasson a
Tokaj−Hegyalja,
Taktaköz,
Hernád−völgye
Turisztikai
Kedvezménykártya program. Az ingyenes turisztikai kártyát 2
vendégéjszaka után kaphatják meg ingyenesen a vendégek a csat−
lakozó szálláshelyeken, amellyel aztán 365 napon keresztül vehet−
nek igénybe a borászatoknál, éttermekben és egyéb programokon 5−
50% kedvezményt. A kártyaprogram egyik legfontosabb célja, hogy
a szállások minél több minőségi programot tudjanak a vendégek
számára kínálni. Minden csatlakozó szolgáltató vállalta, hogy a saját
kategóriájában legmagasabb, legjobb minőséget nyújtja a
vendégeknek. A kártya másik célja, hogy a családok számára is
elérhető árú programokat tudjon kínálni a térség, hiszen a ked−
vezmények igénybevételével többezer forintot spórolhatnak a csalá−
dok, akik eddig sokszor a magas árak miatt nem a Tokaji Borvidéket
választották nyaralásuk, pihenésük helyéül.
A kártyaprogramról és a csatlakozó szolgáltatókról a
www.tokaj−turizmus.hu oldalon olvashatnak bővebben.
Bővebb információ: Nagy Júlia TDM menedzser
Tokaj−Hegyalja, Taktaköz, Hernád−völgye Idegenforgalmi és
Kulturális Egyesület 3910 Tokaj, Serház u. 1.
Tel. / Fax: +36 47 552 070
E−mail: julia.nagy@tokaj−turizmus.hu
www.tokaj−turizmus.hu

(HEGYKÖZSÉGI IRODÁVAL SZEMBEN)
Nyitva tartás: Bejelentkezés alapján alakul!
Hétfő: 09:00 − 16:00 Kedd, Szerda, Csütörtök:
11:00 − 18:00 Péntek: 09:00 − 18:00
Szombat: 09:00 − 13:00
+ Szolgáltatások: − BRAZIL KERATINOS
HAJKIEGYENESÍTÉS, A GÖNDÖR ÉS
HULLÁMOS HAJAK ELLEN,AKÁR 4−5−6
HÓNAPIG TARTÓ EGYENESSÉG A
KEZELÉS UTÁN! − HŐILLESZTÉSES
HAJHOSSZABÍTÁST VÁLLALOK EURÓPAI
JÓ MINŐSÉGŰ HAJJAL VAGY AKÁR
HOZOTT HAJJAL IS! HAJAK VÁLTOZÓ
ÁRON RENDELÉSRE! HAJAT
FELVÁSÁROLOK(40CM−TŐL), LEHETŐLEG
NEM FESTETT JÓ MINŐSÉGŰ HAJAKAT
VÁROK! AKI LESZERETNÉ VÁGATNI
VAGY AKÁR A SZEKRÉNYBEN PIHEN A
RÉGI HAJA ÉS PÉNZZÉ TENNÉ, AZ
JELENTKEZZEN! MEGEGYEZÜNK!
Bejelentkezés: Szalánczi Zsuzsanna:
06 20 473 9052

ELADÓ
Családi ház a vasútállomáshoz közel. 3 szobás,
étkezős, gázkonvektoros, villanykályhás,
pincével, kettő garázzsal.
Irányár: 9.3 mill. Ft Érdeklődni: 06/380−196
06/30−568−2860 Tarcal, Jókai út 15.

Tarcali Hírek
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Júliusi ünnepnaptár

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK

Július 1.: Semmelweis−nap, a magyar egészségügy
napja. Semmelweis Ignácra emlékezve.
A Köztisztviselők Napja Magyarországon. 1997−ben
tartották meg először.
Július 2.: A sportújságírók napja. 1995−ben ünne−
pelték először.
Szilágyi Domokos születésnapja (1938.) erdélyi magyar
költő, író, irodalomtörténész, műfordító
Július 4.: Nemzetközi Szövetkezeti Nap.
Július 10.: Vasutas nap. 1951−től augusztus, majd
1961−től július 2. vasárnapján ünnepeljük a kormány
határozata alapján.
Július 11.: Népesedési világnap. Az ENSZ célja, hogy
felhívja a világ − főként a harmadik világbeli országok −
figyelmét a Föld túlnépesedésének veszélyére.
Július 17.: Polgárőr nap Magyarországon. Július 3.
vasárnapja.
Füst Milán születésnapja (1888.) író, költő
Nagy László születésnapja (1925.) költő, műfordító

a július hónapban névnapjukat ünneplő kedves
olvasóinkat!
JELESEBB NÉVNAPOK:

*
RENDEZVÉNYEK, PROGRAMOK
2012. június−július
június 23 − július 29.
„Rezgések és Áramlások” c. kiállítás
Szurdoki Judit képzőművész festményei és ékszerei
Helye: Hatputtonyos Borfalu kiállítóterme
Tarcal, Rákóczi út 4.
Nyitva: hétfőtől szombatig10 − 16 h
Ettől eltérő időpontban egyeztetés szükséges:
30/458−73−01
július 5. 9−15 h VÉRADÁS
Helye: Hatputtonyos Borfalu − konferencia terem
Tarcal, Rákóczi út 4.
július 10. 11−13 h Z.H.K. fogadóóra
Helye: Hatputtonyos Borfalu − konferencia terem
Tarcal, Rákóczi út 4.
július 14. 10 h. Gyermekfoci gála
Helye: Tarcal Sportpálya

Július 1. Annamária
Július 5. Emese
Július 15. Roland
Július 22. Magdolna
Július 26. Anna
Július 30. Judit

„KÉREM A KÖVETKEZŐT!”
Ezzel a sokunk által jól ismert címmel nyílt kiállítás
május végén. Mező István karikaturista (alábbi
képünkön a kiállítás megnyitóján), földrajz−rajz sza−
kos tanár, a homrogdi általános iskola igazgatója
egészségüggyel kapcsolatos karikatúrái voltak
láthatóak négy hétig. Ötven újságban 13 ezer rajza
jelent már meg az 1974−es első megjelenést követően.
Az alkotó sok hazai és külföldi kiállításon vett részt.
Tizennyolc pályázaton nyert − 8 első, 6 második, 3
harmadik és egy különdíjat. Példaképe: Kaján Tibor.
Kilenc önálló kötete jelent már meg sport, fiatalok,
közlekedés, zene, politika stb. témákat körbejárva. A
tárlaton elénk állított görbe tükörben szemlélődve
közel háromszázan kuncogták végig a kiállítást, a
vendégkönyvi bejegyzések alapján.

A KÖNYVTÁR július hónapban
ZÁRVA!

Okosságok
„Sokat kell tanulnunk ahhoz, hogy keveset tudjunk.”
Montesqieu
„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked
kell.”
Kínai közmondás

Újra Borkirálynő választás Tarcalon!
Idén is megválasztásra kerül Tarcal Borkirálynője a
Tarcali Nap keretén belül augusztusban 19−én. Aki
kedvet érez e nemes és szép feladat ellátására, várjuk
érdeklődését − jelentkezését 2012. július 15−ig a
Borfaluban!
Részletes kiírás hamarosan!
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S P O R T
Minden jó, ha jó a vége!
A Tarcal FC erőfeszítéseit siker koronázta. A csúfos és
reménytelennek látszó őszi idény után megkapaszkodott a
megyei II. Keleti csoportban. A viszontagságos szezonról ezút−
tal rendhagyóan nem Bűdi Zsolt elnök, hanem Csikai György
vezetőségi tag, egyben az U 19 csapat edzője és a felnőtt gárda
játékosa nyilatkozott.
− Nehezen indult az év − mondta Csikai György. − Mind az új
vezetőségnek, mind a fiatal tarcaliakból álló csapatnak. A meg−
ismerkedés, az összeszokás hónapjai voltak ezek. Bár a vezetőség
minden feltételt biztosított ahhoz, hogy a játékosoknak csak a fut−
ballal kelljen foglalkozni, sajnos az eredmények azt igazolták, hogy
ezzel a játékosállománnyal nem vagyunk elegek a megyei II. szint−
jéhez. Sem játéktudásban, sem létszámilag... Megfizettük a ta−
nulópénzt, aminek nem sok pont volt az eredménye.
− Aztán jött egy szebb tavasz!
− Igen. Télen sikerült igazolni, viszont a meghatározó játékosok
sérülései újabb akadályokat gördítettek elénk célunk eléréseben. A
csapat nem tudott igazán összekovácsolódni, összeszokni (igaz,
ilyen rövid idő alatt nem is lehet), amihez hozzájárult az is, hogy
nem volt kétszer ugyanaz a kezdő tizenegy! A munkahelyi és tanul−
mányi elfoglaltságok is közrejátszottak ebben. Célunkat a benn−
maradást azzal értük el, hogy a tavasz közepére nagyjából „helyre
állt a rend” és sikerült legyőzni az ugyanezért a célért küzdő ellen−
feleinket. Biztató jelek vannak a jövőre nézve, mert már „csak” egy
pár poszton gyengébb a társaság. Ha ezekre a posztokra sikerül jól
igazolni, akkor komolyabb célokért is küzdhetünk. A jövőre nézve
pozitív a ifjúsági csapat alakulása is. Ezt nem csak az utolsó tíz for−
duló eredménye tükrözi, hanem az is,
hogy amikor játszottak a felnőtt csapat−
ban, nem okoztak csalódást. Reméljük,
hogy ugyanilyen feltételekkel indul−
hatunk neki az új szezonnak és sikerül
újra fellendíteni a Tarcal FC−t!
Bűdi Zsolt elnök (képünkön) is kért
néhány mondatot: −
Szeretném
megköszönni az önkormányzatnak és
minden sportbarátnak az egész éves
támogatást, mert ha ők nincsenek, akkor
a Tarcal FC már nem létezne!

GYERMEKFOCI GÁLA TARCALON
2012. július 14−én szombaton délelőtt 10 órától GYERMEKFOCI
GÁLA lesz a tarcali futballpályán a „Tokaj és térsége gyermekfoci
alapítvány” égisze alatt. Rendező: Tarcal FC. A rendező klub adja
a felszereléseket is a gyermekeknek. Öt település: Bodrogkeresztúr,
Erdőbénye, Tarcal, Tiszaladány és Tokaj csapatai vesznek részt.
Három korcsoportban küzdenek a gyerekek: az ovisok (5−6
évesek), az általános iskolások pedig a 10−12, illetve a 13−14
évesek.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A Tarcal FC előző lapzártánk óta játszott
bajnoki mérkőzéseinek eredményei:
2012. 05. 27. Hollóháza − Tarcal 4−2 (3−1)
G.: Vadász, Szegedi
2012. 06. 03. Tarcal − Ricse 4−2 (2−1)
G.: Papp (2), Kádas, Vadász
2012. 06. 10. Mezőzombor − Tarcal 3−2 (1−1)
G.: Vadász, Takács
2012. 06. 17. Tarcal − Pácin 3−11 (2−6)
G.: Spisák N. (2), Takács
A megyei II. Keleti csoport
tabelláján:
13. Tarcal 30 7 2 21 56−108 23
Az U 19 tabellán:
12. Tarcal 30 10 3 17 72−119 33
HAJRÁ TARCAL!
A sport oldalt összeállította: Mező László

Tizenhárman kaptak kitüntetést
A Kiss Attila Alapítvány életében hagyomány,
hogy kitünteti a szerencsi és a vonzáskörzetéhez
tartozó községek legeredményesebb tanulóit a
tanév végén. Ehhez persze az kell, hogy az
iskolák vezetői benyújtsák kérelmüket az
alapítvány kuratóriumához, a jelölt diák meg−
nevezésével együtt. A 2011−2012−s iskolai évet
illetően tíz település tizenhárom iskolájából
érkezett kérés a Kiss Attila Alapítvány
Kuratóriumához, a fiatalok a tanévzáró ünnep−
ségeken, illetve ballagásokon vehették át jutal−
mukat.
A kitüntetettek: Ökrös Tamás (Megyaszó), Rácz
Helga
(Bekecs),
Lengyel
Krisztina
(Legyesbénye), Májer Péter (Rátka), Sütő
Zsanett (Vámosújfalu), Krajczár Ilona
(Taktakenéz), Szabó Kinga (Bodrogkeresztúr),
Krajnyák Enikő (Szerencs), Fige Balázs
(Szerencs), Madarasi Péter (Szerencs),
SZILÁGYI SZILVIA (Tarcal), Orosz Mária
(Monok), Ivanics Dániel Imre (Csobaj).
Felvételünk a tarcali díjátadáson készült, a Kiss
Attila Alapítványt Takács Istvánné képviselte.
Szöveg: SfL Fotó: DA

